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1. Данни за дисертантката:

 Дисертантката е родена през 1977 г., а през 2000 г. е завършила Българска 

филология във Великотърновския университет със степен магистър. Посочила е 

в автобиографичната си справка, че владее 3 езика (английски  и руски на ниво 

В2 и испански на ниво В1).  Работила е като учителка по български език и 

литература  в  няколко  училища;  през  учебната  2007–2008  г.  постъпва  в 

Икономическия  университет  във  Варна,  а  от  2008  г.  се  установява  в 
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Медицинския университет в същия град,  където към днешна дата е старши 

преподавател по български език като чужд.   Има и активна научна дейност – 

представяла се е с доклади в научни форума у нас и в чужбина; взела е участие 

в  изработването на учебници  и учебни помагала, в съставянето на тестове и в 

други учебно-методически дейности (автор на учебник по български език като 

чужд за медицински специалности; съавтор на учебна тетрадка по български 

език като чужд за медицинска комуникация).

2. Данни за докторантурата 

Това е докторантура  към Катедрата  по български език при Софийския 

университет, а научен ръководител: е доц. д-р Виолета Тачева от  Варненския 

медицински университет.  На 23 септември 2014 г.  в  катедрата  е  проведено 

предварително обсъждане (вътрешна защита), на което работата е била приета 

от колегите и насочена към публична защита.

3. Данни за дисертацията и за автореферата

Трудът на  Албена Добрева  се състои от 4 глави, увод, заключение и 

приложения. Библиографската справка съдържаща 91 заглавия на кирилица  и 

още 54 на латиница,  както и  още 20 източника от интернет, предимно от руски 

автори. В края на работата са поместени и приложения.  

Авторефератът е  структуриран така,  че ясно да представя основните 

моменти от  дисертацията. 

Съвсем  в  началото  на  работата,  непосредствено  след  заглавието,  е 

справката за съкращенията. На нея е посветена първата ми забележка. Тук 

няма да стане дума за  грешки или за  прекалена употреба на съкращения. 

Просто  ще  кажа,  че  не  ми  харесва  съкращението   БЕЧ.   Мисля,  че  от 

уважение към родния език не би трябвало да съкращаваме името му, дори да 

се налага да го повтаряме сравнително често.

В  Увода авторката  накратко  е  изложила  мотивите  си,  представила  е 

целите и задачите на своето проучване.
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В Първа глава се прави теоретическа обосновка на умението  говорене  на 

български език като чужд, прави се преглед на българската и чуждестранната 

литература, свързана с темата. Следва критичен коментар на няколко учебника 

по  български  език  за  чужденци,  издадени  по  различно  време  и  в  различна 

степен съобразени с Общата европейска езикова рамка. 

Този коментар не обхваща цялата учебникарска продукция в областта на 

обучението по български език като чужд,  може би  авторката не е имала и 

подобни  намерения,  но   ще  отбележа  като  положителен  факт,  че  освен 

учебници  на  Софийския  университет,  на  ИЧС  и  на  Медицинския 

университет  в  София  са  забелязани  и  два  търновски  учебника.  Все  пак 

оставам с впечатлението, че учебниците са подбрани на случаен принцип.

Тук са разгледани и учебници по други езици. Това дава възможност за 

съпоставителен  поглед  между  различните  учебници  и  приложените  в  тях 

методи  на  преподаване  и  за  контрол  на  усвояването  на  изучавания  език. 

Коментирани са руски и немски източници.

Втора глава – СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕТО ГОВОРЕНЕ ПО 

СИСТЕМАТА ECL – заема централно място в дисертацията. Та е най-голямата в 

количествено отношение (почти 100 стр.) и е посветена на приложението на 

изпитната система ECL за оценяване на знанията по български език на нива А2 

и   В1  по  Общоевропейската  езикова  рамка.  Разглеждат  се  критериите  за 

оценяване на знанията по време на устен изпит, структурните елементи  на 

самия  изпит,  изискванията  към  изпита  на  морфологично,  лексикално, 

фонетично равнище,  изпълнението на комуникативните задачи и т.н.; особено 

внимание е обърнато на различните видове въпроси.

Широко са използвани аудио- и видеозаписи, които са транскрибирани 

и са анализирани с оглед на отклоненията от българската книжовна норма. 

В  Трета  глава са  коментирани  анкети,  проведени  с  чуждестранните 

студенти.   Анализът  им  е  подкрепен  с  прецизно  изработени  таблици  и 

диаграми.
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Четвърта  глава има  подчертано  приносен  характер,  защото  в  нея 

авторката споделя вижданията си как би трябвало да изглежда едно учебно 

помагало  в  частта  си,  засягаща  умението  „Говорене”.  Представена  е 

структурата  на  помагалото,  формулирани  са  целите,  предвидени  са  и 

евентуалните затруднения в процеса на работата.  

Включени са и образци на два урока – по един за ниво А2 и за ниво Б1, 

след които са поместени и критерии за оценяване на говоренето.

В  края  на  основния  текст  на  дисертацията  е  естественото  място  на 

Заключението,   в  което  ясно  и  точно  са  формулирани изводите  от  едно 

сериозно и задълбочено проучване.

 За съжаление, авторката на места е проявила небрежност в своя изказ  – 

срещат  се  стилистично  недоизгладени  изрази,  грешки  при  съгласуването 

(напр.  По този начин говорещият може да бъде неразбран и участието му 

в говорния процес да бъде неуспешен, пунктуационни грешки, най-вече липса 

на втора запетая след подчинено изречение. 

И една техническа забележка: индексите, посочващи последователността 

на цитиранията, са излишни. Достатъчно е, че литературата е подредена по 

азбучен ред. 

 

4. Научни приноси.

Те са представени на с. 180 в дисертацията (съотв. с. 39 в автореферата). 

Между  тях  особено  важни  са:  разработването  на  собствени  стратегии  за 

развиване на комуникативното умение; предлагането на система за обучение 

по говорене; изготвянето на учебни материали по български език за тестов 

сертифициран изпит; унифицирането на изпита по български език като чужд 

в българските медицински университети.
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5. Публикации и участия в научни форуми.

За своя  кратък трудов стаж в университета – 6 години – дисертантката 

има  завидна  научна  продукция.  Участвала  е  с  доклади  в   научни  сесии, 

конференции и кръгли маси; публикувала е самостоятелно или в съавторство 

20  статии,  от  които  4  в  чужбина,  като  6  от  статиите  са  по  темата  на 

дисертацията; автор е на един учебник  и съавтор на едно учебно помагало. 

6.  Заключение:

В  заключение  мога  да  кажа,  че  дисертацията  на  Албена  Добрева  е 

написана  със  задълбочено  вникване  в  проблематиката  и  професионална 

компетентност.  В  резултат  се  е  получил  един  труд  с  приносен  характер, 

който, надявам се, ще бъде полезен за всички, които преподават български 

език на чужденци.

Дисертационният труд на Албена Добрева притежава всички необходими 

качества, които позволяват да бъде присъдена на авторката му образователната 

и научна степен „доктор”  в научна област: 2. Хуманитарни науки; професио

нално направление 2.1. Филология. Специалност: 05.04.17. Български език.

31 октомври 2014 г.,                                 Рецензент:…………………  

София                                                         (проф. д-р Кирил Цанков)
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